
Workshop

Inhoud

Het TIG-lassen is een proces dat veel toegepast wordt in situaties waar hoge eisen gesteld wor-
den aan het laswerk. Het proces kent een uitstekende procescontrole door de gescheiden beïn-
vloeding van warmte en toevoeging. Het lassen van grondlagen in pijpen is een goed voorbeeld
waarbij deze eigenschap tot zijn recht komt. Daarnaast verloopt het lasproces slak- en spatvrij.
Hierdoor wordt het gebruikt om een groot aantal verschillende metalen te lassen. Ondanks dat
dit lasproces al jaren in een groot aantal industriële sectoren wordt toegepast is het goed om
eens stil te staan bij de laatste ontwikkelingen van het TIG-lassen.

1. Inleiding, procesprincipe TIG-lassen, procesaanduidingen

EN ISO 4063:2009

2. Moderne stroombronnen

3 Gassoorten en aanduidingen volgens EN ISO 14175

4 Toevoegmaterialen volgens EN ISO aanduidingen

5. Moderne procesvarianten

6. Gemechaniseerd TIG-lassen

7. Arbeidsomstandigheden,Verbetercheck Lasrook

8. Ontwikkelingen op het gebied van LMK en LK

9. Handige websites en informatie

Doel
Het vergroten van de kennis op het gebied van de hedendaagse TIG- en TIG-varianten om zodoende goede beslissin-
gen te kunnen nemen over de toepassing, de kwaliteit en de efficiëntie van het laswerk.

Deze workshop levert punten op voor certificering van laskaderpersoneel

TIG-lassen
laskennis opgefrist



Locatie, data en tijd van deze workshop

Locatie AC Meeting Centre Utrecht, De Meern
Data 12 februari 2013
Tijd 10.00 - 15.30 uur

Locatie AC Restaurant & Meetingcenter ’t Harde, ’t Harde
Data 5 maart 2013
Tijd 10.00 - 15.30 uur

Locatie Van der Valk, Eindhoven
Data 12 maart 2013
Tijd 10.00 - 15.30 uur

Annulering
Tot 10 dagen voor aanvang van de workshop

kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annule-

ring in de periode van 10 werkdagen, voor aan-

vang tot 2 werkdagen voor aanvang van de 1e

datum van de workshop, worden 50% van de

deelnamekosten in rekening gebracht.

Daarna worden de volledige deelnamekosten in

rekening gebracht.Annuleren dient altijd schrif-

telijk te geschieden.Vervanging door een ander

dan de aangemelde persoon is altijd mogelijk.

Werkwijze
De workshop zal verzorgd worden door een medewerker van het Nederlands Instituut voor Lastechniek. U gaat naar
huis met een map vol informatie en praktische voorbeelden, tips en trucs die direct in eigen situaties toegepast kun-
nen worden.

Bestemd voor
Lassers, lascoördinatoren, lastechnisch kaderpersoneel, kwaliteitsdienstmedewerkers en een ieder die te maken

heeft/krijgt met het TIG-lassen.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via onze website www.nil.nl

Zorg dat u er snel bij bent, want vol is vol!

Voor vragen over administratie en inschrijvingen kunt u contact op-

nemenmet Linda Osenga,NIL-secretariaat, 088 400 85 60 of per e-

mail: osenga@nil.nl

Prijs
De prijs voor deze workshop inclusief lunch, cursusmateriaal

en deelnameverklaring is:

€ 325,00 ex BTW

Voor NIL-bedrijfsdeelnemers:

€ 260,00 ex BTW


